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 ین دادرسی کیفریطرح اصالح قانون آی

 مقدمه

طرح »که ابتدائاً تحت عنوان  «طرح اصالح قانون آيين دادرسي كيفري»

به « تمديد مهلت اجراي قانون آيين دادرسي کيفري و اصالح موادي از آن

اعالم وصول و  29/5/1393مي تقديم گرديده بود در تاريخ مجلس شوراي اسال

تصويب به 5/3/1390اساسي در جلسه مورخ  قانون 55نهايتاً مطابق اصل 

قانون اساسي به شوراي  90کميسيون تخصصي مربوطه رسيد و در اجراي اصل 

 نگهبان ارسال شد که در ادامه به بررسي آن خواهيم پرداخت.

قانون آيين دادرسي کيفري موضوع اين مصوبه در الزم به ذکر است که 

تصويب کميسيون قضائي و قانون اساسي به 55مطابق اصل  0/12/1392تاريخ 

منوط  االجرا شدن آن( همين قانون، الزم569حقوقي رسيد. ليكن براساس ماده )

 ماه پس از انتشار آن در روزنامه رسمي گرديد. ليكن پيش ازشش شدنبه سپري

 دادرسي آيين قانون( »699موجب ماده )الجرا شدن اين قانون مجلس بهاالزم

 مقرر داشت 45/45/1393 مصوب« الكترونيكي دادرسي و مسلح نيروهاي جرائم

 االجراءالزم 1/0/1390 تاريخ از 0/12/1392 مصوب کيفري دادرسي آيين قانون

 د. ش االجرا خواهدمذکور الزمخواهد بود. لذا اين قانون در تاريخ 

 تبیین و بررسی

 نكته -(1ماده )

 تعزيرات) اسالمي مجازات توجه به اينكه تاريخ تصويب قانون اين اصالح با

( به 5باشد وليكن در ماده )مي 2/3/1355مصوب  (بازدارنده هايمجازات و

 بيني شده است. پيشمقرر شده بود  0/0/1355اشتباه 



۳ 

 نكته - (2ماده )

 از پيش جرم موردي که مرتكب ( فعلي، در هر13)ماده « 2»براساس تبصره 

 که باشد نحويبه جرم اثبات ولي ادله شود، جنون به مبتال قطعي حكم صدور

کند، با رعايت تشريفاتي،  اتهام رفع خود از توانستنمي نيز افاقه حالت در فرد

گرفته در اين مطابق اصالح صورتخواهد يافت. حال  ادامه دادرسي و تعقيب

الناسي ، اطالق حكم مذکور مقيد به مواردي شده است که جرايم جنبه حقماده

 الناسي نداشته باشد حتي اگر ادلهداشته باشد. لذا در مواردي که جرمي جنبه حق

 رفع خود از توانستنمي نيز افاقه حالت در فرد که باشد نحويبه جرم اثبات

 کند، تعقيب و دادرسي ادامه نخواهد يافت. اتهام

اي که در اين خصوص وجود دارد اين است که در جريان تصويب تهنك

قانون مورد اصالح و تبصره فعلي، اين حكم چندين مرتبه مورد ايراد شوراي 

مورخ )مجلس  اوليه نگهبان واقع شد. با اين توضيح که مطابق مصوبه

 از پيش جرم مرتكب هرگاه»موجب اين تبصره مقرر شده بود به (19/11/1394

« .شودمي متوقف تعقيب افاقه، زمان تا شود، جنون به مبتال قطعي حكم رصدو

 ماده «2» تبصره در تعقيب شدنمتوقف اطالق»نظر خود شوراي نگهبان در اظهار

 است، بوده عاقل جرم ارتكاب حال در مرتكب شود ثابت که مواردي در ،(13)

 از توانستمين بود، هم عاقل حكم صدور و تعقيب حال در اگر که نحويبه

  .دانست شرع موازين را خالف ،«کند اتهام رفع خود

 را حذف( 13) ماده «2» تبصره( 0/2/1391 مورخ)مجلس در اصالحيه خود 

اما حذف ماده نيز مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت. مجلس نيز در  .نمود

رح ين شتبصره مزبور را به ا (15/11/1392 مورخ)مصوبه اصالحي مجدد خود 
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 به مبتال قطعي حكم صدور از پيش جرم مرتكب هرگاه»مورد اصالح قرار داد: 

 مورد در مگر شود،مي متوقف دادرسي يا تعقيب افاقه، زمان تا شود، جنون

 ثابت که نحويبه است، خصوصي حق که ديه و قصاص قذف، موجب جرائم

 صدور و تعقيب حال در اگر و بوده عاقل جرم ارتكاب حال در مرتكب شود

 «کند. اتهام رفع خود از توانستنمي بود، عاقل هم حكم

 مورد را در نگهبان در اظهارنظر خود، ايراد سابق خود اين بار نيز شوراي

پس از اين مرحله مجلس مصوبه . دانست باقي خود قوت به مستثني، کماکان

يد. خود را به صورت فعلي مورد اصالح قرار داد و به تأييد شوراي نگهبان رس

 حال مجدداً به نوعي در اصالحيه اخير همان استثناي سابق که ايراد شوراي

رسد بيني شده است و لذا به نظر مينگهبان نسبت به آن باقي بوده، پيش

 مالحظات سابق اين شورا نيز مجدداً مطرح باشد.

تأملي که وجود دارد اين است که، تقريباً اما فارغ از مسئله فوق نكته قابل

در موضوع اللهي الناسي با جرايم حقر چنين تفكيكي بين جرايم حقنظي

شدن جنون پيش از صدور حكم، در قانون مجازات اسالمي جديد که به حادث

« 1»موجب تبصره بيني شده است. بهرسيده است نيز پيش تأييد شوراي نگهبان

 از پس حد موجب جرايم از يكي مرتكب هرگاه»اين قانون  (1)(154ماده )

                                                                                                                                                     
 وقوع از پس تعزیر موجب جرایم در یا باشد مجنون ارتکاب، حین رد جرم مرتکب هرگاه -071 ماده. 1

 آزاد و ثابت متخصص، نظر جلب با مجنون خطرناك حالت و جنون چنانچه شود جنون به مبتال جرم
 مناسب محل در خطرناك حالت رفع تا دادستان دستور به باشد عمومی امنیت و نظم مخل وی بودن

 شود.می نگهداری
 این در که کنند اعتراض دستور این به دادگاه در توانندمی او خویشاوندان یا دهشنگهداری شخص
 با و کندمی رسیدگی اداری جلسه در کارشناس نظر جلب با را موضوع معترض، حضور با دادگاه صورت،

 دادستان، دستور تأیید در صورت در غیر این و تأمینی اقدام خاتمه مورد در خطرناك حالت رفع تشخیص
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 صورت در. شودنمي ساقط حد شود جنون دچار قطعي حكم صدور

 دارد اللهيحق جنبه که حدودي در قطعي حكم صدور از قبل جنون شدنعارض

 جنبه که هاييمجازات به نسبت. افتدمي تأخير به افاقه زمان تا محاکمه و تعقيب

 جنون جرم، از ناشي زيان و ضرر همچنين و ديه و قصاص مانند دارد الناسيحق

تر به تأييد شوراي لذا نظير چنين حكمي پيش« نيست. رسيدگي و تعقيب از مانع

اکنون مورد ايراد رسد حكم مذکور همنگهبان رسيده است. هرچند به نظر مي

 شورا باشد. 

 نكته -(9ماده )

نيز با رعايت « مأموران سازمان اطالعات سپاه»گرفته موجب اصالح صورتبه

 اند.عنوان ضابط دادگستري شناخته شدهموضوع اين ماده به ترتيبات بند

 و نكته 967ابهام، مغايرت با اصل  -(5ماده )

گرفته در اين ماده امكان اقامه دليل و همچنين موجب اصالح صورتبه .1

نهاد در موضوعات اين ماده، هاي مردمتوسط سازماناعتراض به آراء محاکم 

م جرم و شرکت در تمام مراحل دادرسي به اين حذف شده و صرفاً امكان اعال

گرفته وجود اي که در رابطه با اصالح صورتها داده شده است. مسئلهسازمان

دارد اين است که مشخص نيست که منظور از تمام مراحل دادرسي چيست. 

ر مرحله تحقيقات نيز اصطالحاً شامل غيرجلسات، نظي« مراحل دادرسي»چراکه 

                                                                                                                 
 

 عالئم هرگاه وی، خویشاوندان یا شدهنگهداری شخص ولی است قطعی حکم این. کند می صادر کمح
 دارند. را حکم این به اعتراض حق کردند مشاهده را بهبود

 شده درمان مرتکب، روانی، هایبیماری متخصص تشخیص به بنا هرگاه که نیست آن از مانع امر این
 کند. صادر را تأمینی اقدام خاتمه دستور دادستان او رینگهدا محل مدیر پیشنهاد برحسب باشد
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وص مواردي که تحقيقات مستقيماً توسط دادگاه صورت خصگردد )بهمي

شود و آيا شامل چه مواردي مي« مراحل دادرسي»پذيرد(، لذا مشخص نيست مي

 ها در تمام اين مراحل نيز امكان حضور خواهند داشت. اين سازمان

 هاي مردم نهاد در تمام مراحل دادرسي بااطالق امكان حضور سازمان .2

 165اصل  شود، مغاير ذيلامل شرکت در جلسه دادرسي نيز ميتوجه به اينكه ش

بر لزوم تشكيل جلسه غيرعلني در موارد خاص توسط دادگاه قانون اساسي مبني

 است.

نيز به مواردي که الزم است رضايت ولي يا « قيم» ،اصالحي« 1»در تبصره  .3

 سرپرست قانوني أخذ شود اضافه شده است.

 نكته -(6ماده )

 تعزيري صورت گرفته است که جرايم از اين جهتوضوع اين ماده اصالح م

قرار  وگيرند هشت مستقيماً در دادگاه مورد رسيدگي قرار مي و هفت درجه

لذا معنا ندارد که  شود ومربوط به اين جرايم هم از سوي دادگاه صادر مي

گي قرار مورد رسيد شود()که شامل دادگاه بدوي نيز مي مجدداً در دادگاه کيفري

گيرد. بنابراين براساس تبصره الحاقي موضوع اين ماده چنين قرارهايي و 

شود مي که به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي ميساير قرارهاي جرائهمچنين 

بايست در دادگاه تجديدنظر ي عفت( ميجمله قرارهاي مربوط به جرايم مناف )از

 مورد رسيدگي قرار گيرد.

 نكته  -(3ماده )

وجب اين ماده محدوديتي که بازپرس در ارجاع تحقيقات و اقدامات الزم مبه

خصوص برخي جرايم داشت حذف ضابطان دادگستري در براي کشف جرم به
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گرديده است و به صورت مطلق به بازپرس اجازه داده شده در مورد هر جرمي 

د. تحقيقات و اقدامات الزم براي کشف جرم را به ضابطان دادگستري ارجاع ده

توجه به اينكه بازپرس واجد شأن قضائي  رسد بادر اين خصوص به نظر مي

است، ارجاع چنين اموري از سوي وي به ضابطان که فاقد چنين شأني هستند 

 تأمل است.محلگونه محدوديتي بدون هيچ

 ابهام و نكته  -(19ماده )

گردد، الح ميآن نيز اص« 1»(، تبصره 142بر ماده )موجب اين ماده عالوه. به1

صورت « 1»خصوص تبصره که در متن مصوبه مجلس، اصالحي دردرحالي

نظر اصالحي جهت امكان اظهار« 1»بصره نپذيرفته است، لذا الزم است متن ت

 شوراي نگهبان، به اين شورا ارسال گردد.

( 142گرفته در صدر ماده )وجه به اصالح صورتت رسد باهرچند به نظر مي

در »را به عبارت « عفت منافي جرايم ساير و لواط و زنا رمج در»که عبارت 

اين ماده نيز  (1)«1»تغيير داده است، اصالح موضوع تبصره « جرايم منافي عفت

ناظر به همين تغيير عبارتي باشد و عبارت مذکور که عيناً در اين تبصره آمده 

 اصالح شده باشد.« در جرايم منافي عفت»است به عبارت 

در مواردي که جرم در مرئي و منظر عام واقع و يا ب ذيل اين ماده موج. به2

تعقيب و تحقيق فقط در  يافته باشد،يا به عنف يا سازمان داراي شاکي باشد

 .شودمحدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام مي

واردي خصوص اين حكم وجود دارد اين است که در چنين ماي که درمسئله

                                                                                                                                                     
 بدواً متهم و باشد نداشته وجود شاکی هرگاه عفت منافی جرایم سایر و لواط و زنا جرم در -0 تبصره. 1

 کند.می اقرارعدم و جرم پوشاندن به توصیه را وی قاضی باشد، داشته اقرار قصد
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که آنچه در ذيل اين ماده محدوده تعقيب و تحقيق مشخص شده است. درحالي

ناظر به محدوده تعقيب و تحقيق تعيين شده صرفاً مربوط به مواردي است که 

و اين  باشد بوده در مرئي و منظر عام واقع و يا داراي شاکيجرم منافي عفت 

جرم به عنف يا سازمان يافته باشد  )تعقيب و تحقيق( در موردي که، محدوده

لذا از اين حيث حكم ذيل ماده درخصوص تعيين  مشخص نشده است. و

 محدوده تعقيب و تحقيق واجد ابهام است.

توجه به اينكه حكم مزبور در ماده فعلي  رسد باالبته در اين رابطه به نظر مي

عفت رم منافيپيش از اصالحيه حاضر، تنها مربوط به مواردي بوده است که ج

و در اصالحيه حاضر، جرم به  در مرئي و منظر عام واقع و يا داراي شاکي باشد

بدون توجه به اصالح  عنف يا سازمان يافته نيز اضافه شده است، ذيل آن

 گرفته بدون تغيير ذکر شده است.صورت

( 346در تبصره ماده )« جرايم منافي عفت»الزم به ذکر است که تعريف  .3

بيني شده است، هرچند مناسب بود در اولين ( اين مصوبه پيش20ماده )موضوع 

 گرفت. اي که به اين مفهوم اشاره شده مورد تعريف قرار ميماده

 نكته -(11ماده )

توجه به اين مسئله بوده است که در  گرفته در اين ماده بااصالح صورت

لذا اين  داريم ون« قرار مجرميت»قانون آيين دادرسي کيفري جديد، اصوالً 

 اصالح شده است.« قرار جلب به دادرسي»عبارت به 

 ابهام -(12ماده )

کنترل ارتباطات مخابراتي  ممنوعيت حكم اينكه برموجب اين ماده عالوهبه

، به بيان موارد استثنا و همچنين نحوه تعيين شرايط و قرار گرفتهمورد تصريح 
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در رابطه با اين ماده وجود دارد اين اي که کيفيت آن پرداخته شده است. مسئله

است که ماده اصالحي به مرجع تشخيص موارد مجاز کنترل ارتباطات مخابراتي 

( قانون آئين دادرسي 140که هم در تبصره ماده )ننموده است. درحالياي اشاره

و هم در ماده  (1)1355مصوب  هاي عمومي و انقالب )در امور کيفري(ادگاهد

شخيص موارد مجاز مرجع ت (2)1392ين دادرسي کيفري مصوب قانون آي (154)

تعيين مرجع رسد عدمده است. لذا به نظر ميکنترل ارتباطات مخابراتي مشخص ش

تأمل است. چراکه محلتشخيص چنين مواردي و اعطاء آن به مرجعي جز قاضي، 

تعيين چنين مرجعي واجد ماهيت تقنيني است و در صورتي که مقصود از حذف 

اين باشد  و ترتيب آن در ماده فعلي، مرجع تشخيص موارد مجاز کنترل مخابراتي

قانون  55د مغاير اصل عالي امنيت ملي چنين مرجعي را تعيين نمايکه شوراي

بر منع سي مبنيقانون اسا 25تفويض قانونگذاري و اصل بر منع اساسي مبني

 موجب حكم قانون است. هرگونه ضبط مكالمات تلفني و مخابراتي مگر به

 نكته -(19ماده )

گرفته در اين ماده بازپرس قادر خواهد بود مستقالً اس اصالح صورتبراس

( حساب بانكي اشخاص را )بدون نياز به تأييد 151در موارد مذکور در ماده )

                                                                                                                                                     
 ... -014ماده . 1

فراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق کنترل تلفن ا -تبصره
 اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.

کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و  -071ماده . 2
( این 312ی )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندها

قانون الزم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و 
( این قانون 317شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده )دفعات کنترل، اقدام می

 تفویض به سایرین نمی باشد.اختیار قابل منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این
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( همين 9رئيس کل دادگستري استان( کنترل نمايد. با توجه به اينكه در ماده )

برخي وظايف  (، به بازپرس اجازه داده شده95مصوبه، موضوع اصالح ماده )

دادگستري محول نمايد، اين خود مربوط به تحقيق و کشف جرم را به ضابط 

 تواند برخالف مصونيت حقوق و حيثيت اشخاص از تعرض باشد.امر مي

 نكته -(14ماده )

( اصالحي در مواردي که کارشناس نظر خود را در ظرف 159در ماده )

« بازپرس»عنوان بعدي آن، ترتيبات نيز در مورد مهلت مقرر تقديم نكند و 

ين دليل است که ارجاع موضوع به ه ااين امر ب شده است. «دادگاه»جايگزين 

 کارشناس، از سوي بازپرس صورت گرفته است )و نه دادگاه(.

 نكته -(11ماده )

( 235فعلي ماده )« الف»اصالح موضوع اين ماده به اين دليل بوده است که بند 

 که جناياتي»و  «جسماني تماميت عليه عمدي ناياتج»موجد اين ابهام است که 

هرکدام به صورت « آن است از بيش يا عليهمجنيٌ کامل ديه ثلث هاآن ديه ميزان

که منظور قانونگذار اين بوده که اند، درحاليمستقل موضوع اين بند محسوب شده

قيدي « استآن  از بيش يا عليهمجنيٌ کامل ديه ثلث هاآن ديه ميزان که جناياتي»

است و هرگونه جنايت عمدي « جسماني تماميت عليه عمدي جنايات»جهت 

تواند مجوز صدور قرار بازداشت موقت عليه تماميت جسماني )به هر ميزان( نمي

نحوي اصالح گريده منظور جلوگيري از بروز ابهام مذکور، عبارت بهباشد. لذا به

قيدي « آن از بيش يا عليهمجنيٌ ملکا ديه ثلث هاآن ديه ميزان»است که عبارت 

 عليه عمدي جنايات»تلقي شود و « جنايات عمدي عليه تماميت جسماني»براي 

 به صورت مستقل موضوع اين بند نباشند.« جسماني تماميت



07 

 نكته -(11ماده )

 (1)(256ين دليل بوده است که ماده )اصالح عبارتي موضوع اين ماده به ا

و موضوع  «نوجوانان و اطفال مورد در صيتشخ پرونده تشكيل»درخصوص 

که ماده حاليباشد. درمي« متهم شخصيت پرونده تشكيل»( نيز ناظر به 243ماده )

نده ارتباطي با پرو و د صالحيت دادگاه کيفري يك است( مربوط به موار342)

 گرفته به منظور رفع اين ايراد بوده است. شخصيت ندارد. لذا اصالح صورت

 نكته -(13ماده )

سازي ترتيب رسيدگي به آرائي ح موضوع اين ماده به منظور يكساناصال

کلي در  اتترتيب( 055ماده )شود. است که خالف بين شرع تشخيص داده مي

 .را بيان کرده استخصوص  اين

 ابهام و تذكر -(29ماده )

( اصالحي موضوع اين ماده بين تشكيل دادگاه و رسميت 296در ماده ) .1

( 040موجب ماده ). از سوي ديگر بهدادگاه تفكيك قائل شده است جلسات

توجه به اينكه  با ي دادگاه، نظر اکثريت معتبر است.همين قانون جهت صدور رأ

در اين ماده رسميت جلسات با حضور دو نفر معتبر شناخته است، مشخص 

نيست در صورت اختالف نظر بين دو عضو حاضر، صدور رأي به چه صورت 

 هد بود.خوا

 نظر خود تفكيك بين تشكيلست شوراي نگهبان سابقاً در اظهارالزم به ذکر ا

                                                                                                                                                     
 شش و پنج درجه تعزیری جرایم در قانون، این (203) ماده در مذکور موارد برعالوه -236 ماده. 1

 الزامی نوجوانان و اطفال دادگاه یا دادسرا توسط نوجوانان و اطفال مورد در شخصیت پرونده تشکیل نیز،
 .است
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 (1)را از لحاظ منطق حقوقي مورد تذکر قرار داده است. آن رسميت و دادگاه

در اين صورت رياست دادگاه »ده براساس ذيل ماده اصالحي مقرر ش .2

در »عبارت . «است که سابقه قضائي بيشتري داردعهده عضو مستشاري به

جلسه دادگاه با حضور دو »بايست ناظر به صورت اخير يعني مي« صورتاين

که چنين امري فاقد معناست. چراکه ممكن باشد. درحالي« عضو رسميت دارد

لذا سپردن رياست  است يكي از دو عضو حاضر همان رئيس دادگاه باشد و

 معني است.دادگاه به عضوي جز رئيس بي

رسد حكم ذيل ماده ناظر به حالتي است که ه نظر ميدر اين خصوص ب

توجه  لذا با و« شوددادگاه ... در غياب رئيس با حضور سه مستشار تشكيل مي»

توجيه ي که سابقه قضائي بيشتر دارد قابلبه غيبت رئيس، رياست عضو مستشار

حكم مربوط به نصاب رسميت جلسات بين  توجه به قرار دادن است. ليكن با

اند، اين مسئله با که به يكديگر مرتبط بوده (2)بارت موجود در قانون فعليدو ع

 ابهام روبرو شده است.

 تذكر و نكته -(21ماده )

گرفته در اين ماده دادگاه انقالب لزوماً اصالح صورت براساس بخشي از .1

                                                                                                                                                     
تفکیك بین  426و  3۳7، 2۳7، 2۳6(: در مواد 2/00/03۳2تذکر شورای نگهبان )مورخ . 1

باشد و نیز حضور عضو توجیه نمیتشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل
توجیه است که عضو اصلی به تعداد الزم وجود نداشته و یا به البدل در جلساتی قابلعلی

البدل در صورتی که ن حضور عضو علیجهاتی نتوانند در جلسه دادگاه شرکت نمایند، بنابرای
 مستشاران به تعداد الزم حضور داشته باشند منطقی نیست.

یك با حضور رییس و دو مستشار و در غیاب رییس با حضور سه مستشار کیفری دادگاه  -2۳6ماده . 2
ی عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشترتشکیل می شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به

 .دارد
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ها استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان در مرکز هر

که براساس ماده فعلي قيدي جهت اينكه اين نوع خواهد شد. درحالي تشكيل

هايي تشكيل خواهد شد وجود ندارد و به صورت مطلق دادگاه در چه مكان

 ها مورد حكم قرار گرفته است.تشكيل اين دادگاه

ت همچنين اصالح موضوع اين ماده، بين تشكيل دادگاه و رسميت جلسا .2

خصوص اين ماده نيز مسئله مذکور در ذيل ست. دردادگاه تفكيك قائل شده ا

 ( وجود دارد.24ماده )

 نكته -(22ماده )

بر به جاي اينكه دادگاه اطفال عالوهاين ماده  شده درانجامموجب اصالح به

حضور قاضي با دو مشاور تشكيل شود با حضور يك مشاور تشكيل خواهد 

 شد.

 نكته -(29ماده )

 هاي دادگاه کيفري يك،در اين ماده صالحيتگرفته براساس اصالح صورت

جاي اينكه جرايم عمدي عليه تماميت جسماني با محدودتر گرديده است و به

از آن و جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار  ميزان ثلث ديه کامل يا بيش

و باالتر در صالحيت دادگاه کيفري باشد، جرايم عمدي عليه تماميت جسماني 

از آن و جرائم موجب مجازات تعزيري درجه  ف ديه کامل يا بيشبا ميزان نص

 سه و باالتر در صالحيت اين دادگاه قرار گرفته است.

 نكته -(25ماده )

در « هامديران کل اطالعات استان»مطابق اين ماده رسيدگي به اتهام 

 هاي کيفري تهران قرار گرفته است.صالحيت دادگاه
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 نكته -(26ماده )

( فعلي رسيدگي به جرايم موضوع اين ماده که توسط 315ده )براساس ما

هاي کيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم اطفال دادگاه»گيرد در اطفال صورت مي

االصول اطفال )غيربالغ( فاقد که عليپذيرد. درحاليصورت مي« و نوجوانان

اطفال هاي ويژه گاهدبايست در داها ميمسئوليت کيفري بوده و به جرائم آن

هاي آن رسيدگي به جرايم شد. لذا ماده اصالحي حاضر و تبصرهرسيدگي مي

گرفته را از شمول صالحيت دادگاه موضوع اين ماده که توسط اطفال صورت مي

کيفري موضوع اين ماده خارج نموده و به تبع عنوان اين دادگاه را نيز مورد 

 اصالح قرار داده است.

 نكته -(21ماده )

اه فراهم اين امكان براي دادگ ،اين ماده گرفته درصورتصالح موجب ابه

امكان صدور رأي پس از ختم رسيدگي در همان شده است که در صورت عدم

هفته مبادرت به صدور رأي  جلسه، در اولين فرصت حداکثر ظرف مدت يك

 باشد.اصالحات ديگر مقرر در اين ماده نيز متناسب با همين موضوع مي نمايد.

 تذكر -(99ه )ماد

ه در اين ماده نيز با اصالح مقرر، بين تشكيل دادگاه و رسميت جلسات دادگا

خصوص اين ماده نيز مسئله مذکور در تفكيك صورت خواهد گرفت. لذا در

 ( وجود دارد.24ذيل ماده )

 نكته -(91ماده )

گرفته در صالحيت دادگاه کيفري يك ن ماده نيز در راستاي اصالح صورتاي
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عالي کشور را خواهي ديوانصالحيت فرجام ( اين مصوبه،23ماده ) موضوع

 تر نموده است.مضيق

 نكته -(96ماده )

معاونت اجراي احكام »ين منظور بوده است که استقرار اصالح اين ماده به ا

پذير ه انقالب نيز امكانبر دادسراي عمومي در دادسراي دادگاعالوه« کيفري

 .استدادسرا حذف گرديده باشد، لذا قيد عمومي از 

 نكته -(91ماده )

( 559که ذيل ماده )اده نيز ناظر به ايرادي بوده گرفته در اين ماصالح صورت

قانون فعلي وجود داشته است. چراکه عبارت مذکور در ذيل اين ماده در ابتدا 

 .نيز فاقد معني بود و به ذيل تبصره اين ماده تعلق داشته است
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